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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 45/2015 konané dne 22. 12. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 11:07 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP Kuřim“ 

2 Dodatek č. 5 ke smlouvě na zhotovení protierozních pásů 

3 Sociální fond zaměstnanců města Kuřimi 

4 Dodatek č. 2 k SOD Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla 

5 Vybavení šaten - stadion Kuřim, Dodatek č. 1 

6 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, 
Dodatek č. 4 ke SoD 

7 Dar do tomboly reprezentačního plesu 

8 Rozpočtové opatření č. 20 

9 Různé 

 
 
 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP 
Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, schválit dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP Kuřim“ uzavřené se společností KNESL+KYNČL s.r.o. 
 
Uzavření smlouvy o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP Kuřim“ byla schválena RM pod číslem usnesení 
151/2015 ze dne 25. 3. 2015. Předmětem je zpracování změny podmínek funkčního využití plochy 
v 1 lokalitě - park před budovu železniční stanice, úprava dokumentace dle výsledku projednání 
a zpracování právního stavu. Cena díla činí 90.750 Kč (vč. DPH). 
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Dodatek č. 1 rozšiřuje předmět smlouvy o dalších 6 lokalit, ve kterých bylo pořízení změny ÚP 
schváleno ZM. Celková cena díla se navyšuje na konečnou částku 211.750 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - nabídka 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vzhledem k tomu, že se dnešního jednání účastní pouze 3 radní, stahuje materiál 
jednání a bude předložen na řádném jednání rady města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna 

ÚP Kuřim“ se společností  KNESL+KYNČL s.r.o., se sídlem Šumavská 416/5, 602 
00 Brno, IČ 47912481, kterým se upravuje předmět smlouvy zpracování změny ÚP 
v 7 dílčích lokalitách a cena díla činí 211.750 Kč. 

 
 
 

2. Dodatek č. 5 ke smlouvě na zhotovení protierozních pásů 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 23. 5. 2014 se společností Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 
Mohelno, IČ 49975358, smlouvu na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně“. Původně byl projekt přihlášen a podporován dotačním programem OPŽP, ale 
dne 10. 3. 2015 rozhodlo zastupitelstvo města dotaci odmítnout a jít cestou rozvoje širokého 
protierozního pásu „od myší díry k cestě pod Cimperk“ ve prospěch „měkké rekreace“. Pro realizaci 
návrhu zahradní a krajinné architektky ing. Petry Holoušové byla smlouva o zhotovení díla se 
společností Kavyl doplněna o dodatek v posloupnosti č. 4. Samotná realizace začala na podzim 2015, 
ale pro pokročilý agrotechnický termín a problémy s technikou ze strany realizátora nebylo možné 
dodržet termín dokončení do 15. 11. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o výsevy a výsadby, 
navrhuje zajištující odbor životního prostředí s firmou Kavyl uzavřít dodatek č. 5 o prodloužení 
platnosti smlouvy, a to do 30. 5. 2016. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 5 
 
Přijaté usnesení: 710/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na 

zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ se 
společností Kavyl, spol. s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno o prodloužení 
dokončení díla do 30. 5. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Sociální fond zaměstnanců města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM schválilo na svém posledním zasedání nový statut Sociálního fondu pro zaměstnance města 
Kuřimi. Od příštího roku bude tento SF financován jednotným přídělem na zaměstnance (navrhováno 
1.400 Kč měsíčně). Doposud je fond financován přídělem 4 % z vyplacených hrubých platů a odměn. 
V minulosti bylo hospodaření tohoto fondu přebytkové (všichni nečerpali vše), na bankovním účtu 
tohoto fondu leželo přebytečných cca 600.000 Kč, proto bylo v minulosti RM rozhodnuto o navýšení 
čerpání příspěvků na penzijní připojištění na 500 Kč měsíčně na zaměstnance a stanoven poměr 
příspěvku zaměstnavatel x zaměstnanec u stravenek na 50:50 (stravenka ve výši 80 Kč). V současné 
době došlo k tomu, že přebytek fondu byl postupně (během několika let) vyčerpán a pro zajištění 
financování výdajů z tohoto fondu je potřeba částky cca 100.000 Kč. Tato částka bude sloužit jako 
cash - flow polštář na přelomu roku, větší část by měla zbýt a může být v příštím roce opět stažena 
a použita k financování rozpočtových výdajů. 
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Přijaté usnesení: 711/2015 - RM schvaluje mimořádný příděl do Sociálního fondu města Kuřimi ve 

výši 100.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Dodatek č. 2 k SOD Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Město uzavřelo se společností ASIO, spol. s r.o. Smlouvu o dílo č. 2014/D/0111 na využití odpadních 
vod z praní filtrů k ohřevu dopouštěné vody do bazénů Wellness Kuřim. Zkušebním provozem byla 
prověřena výborná funkčnost výměníků, odebrané teplo však není možné využít vzhledem k malému 
objemu akumulační nádrže. Větší akumulační nádrž nelze v budově Wellness umístit, jako 
nejvhodnější řešení se nabízí nevyužitá podzemní nádrž u strojovny venkovního koupaliště, která 
svým objemem vyhovuje požadavkům dodavatele technologie. Tam bude přemístěna technologie pro 
rekuperaci tepelné energie. Předmětem dodatku je přemístění a doplnění technologie, přepojení 
a instalace nového potrubí v suterénu budovy Wellness a strojovně venkovního koupaliště, 
elektroinstalace a MaR. 
Stavební práce potřebné pro uložení potrubí v terénu mimo budovy nejsou předmětem tohoto dodatku 
a budou provedeny jiným dodavatelem. 
Provozovatel s uzavřením dodatku souhlasí. 
Předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo také posunuje termín pro ukončení zkušebního provozu do 
30. 6. 2016 a zvyšuje cenu za dílo o 260.271 Kč. 
OI doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 2  
 
Přijaté usnesení: 712/2015 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111 

se zhotovitelem zakázky „Wellness Kuřim -Využití odpadního tepla“, společností 
ASIO, spol. s r.o. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Vybavení šaten - stadion Kuřim, Dodatek č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zadávací řízení:  „Vybavení šaten - stadion Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2015-006 
 
Vítězný uchazeč:   Jaromír Mareš, sídlo Cyrilometodějská 1, 674 01 Třebíč 
Nabídková cena:   172.667 Kč Kč vč. DPH 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou méněpráce a vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jedná se 
o tyto práce: 

- šatna u sauny - bude vybavena nábytkem jako ostatní šatny, zatím nebyla jako šatna 
sportovci využívána, 

- šatna č. 6 - prodloužení sestavy horních skříněk (nad topení), dle požadavku SK na 
uskladnění balónů, 

- odpočet věšáků - háčků, budou použity věšáky, které správce stadionu nakoupil na výměnu 
stávajících opotřebených. 
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Rozpis položek: 
- Šatna u sauny       36.058 Kč 
- Šatna č. 6 - prodloužení horní sestavy (uložení míčů)    2.904 Kč 
- Odpočet věšáky (57 ks)      - 2.414 Kč 

Celkem vícepráce      36.548 Kč vč. DPH 
 
Zakázka je krytá rozpočtem: 
ORG 1300 000 000  1.000.000 Kč 
vyčerpáno      624.927 Kč 
zbývá       375.073 Kč 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jaká je změna oproti původní smlouvě? 
D. Holman – přibyla šatna u sauny a přiobjednali se skříňky na balony do chodby. 
D. Sukalovský – co chtěli házenkáři? 
D. Holman – nechají si nějaké skříně, proto se ruší nákup části věšáků. 
 
Přijaté usnesení: 713/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0075 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení šaten - stadion 
Kuřim“ s Jaromírem Marešem, se sídlem Cyrilometodějská 1, 674 01 Třebíč, 
IČ 13074237, který spočívá v přípočtu víceprací. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, 1. etapa, Dodatek č. 4 ke SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou méněpráce a vícepráce, které nebyly v původní zadávací dokumentaci. Jedná se o tyto práce: 

V místě přípojky dešťové kanalizace ze ZŠ byl odkryt další přítok DN 200, jehož trasa nebyla známa. 
Protože kanalizace DN 200 koliduje svou polohou se základy budoucí přístavby ZŠ, bude nutné ji 
v rámci napojení do nově budované části hlavní stoky přeložit. Dále průměr samotné stávající přípojky 
dešťové kanalizace je větší, než je patrné z prvotního kamerového průzkumu - mění se z DN 200 na 
DN 300. Dále je na této přípojce osazena stávající monolitická revizní šachta Š5. Bylo nutné provést 
kamerový průzkum obou kanalizací (přítoku DN 200 a přípojky DN 200 - DN300). Při provedení 
průzkumu nově objevené DN 200 byla zjištěna její neprůchodnost v jednom z oblouků, bez možnosti 
kanalizaci pročistit. Neprůchodné místo bylo vykopáno, pročištěno a průzkum proveden znovu. Dále 
byla kamerou jištěna další přípojka DN 150, kterou bylo z důvodu možné kolize s pilotami fyzicky 
odkrýt. Bylo zjištěno, že příp. DN 150 je nefunkční, přípojka byla zaslepena a sonda zasypána. 
Stávající šachtu Š5 bude nutné z důvodů kolize se základovými pasy vybourat a na přípojce bude 
zřízena nová revizní šachta - mimo piloty. 
Dále je potřeba provést ubourání zídky stávajícího oplocení a provést demontáž části oplocení - kolize 
s výkopem pro kanalizaci DN 600. 
Dále bylo rozhodnuto o vybourání stávajícího kolektoru v trase rýhy a doplnění výztuže do nové 
monolitické šachty Š4. 
Bude provedena změna části trasy kanalizace, aby v budoucnu bylo možné provést rekonstrukci 
dalších úseků stoky bez zásahů do budov ZŠ. Bude přidána 1 revizní šachta s monolitickým dnem - 
do ní bude zaústěna stávající přípojka DN 300. Šachta Š1 bude provedena oproti PD s monolitickým 
dnem. Bude provedeno vyspravení stávající revizní šachty. 
Na stavbě nebylo provedeno - montáž a demontáž čerpací stanice, mont. a dodávka 1 ks kameninové 
odbočky DN 600 - bude proveden odpočet. 
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Předmětem dodatečných stavebních prací je tedy: 
- Bourání stávající šachty na stávající přípojce dešťové kanalizace  
- Propojení stáv. dešťové přípojky DN 300 do RŠ2  
- Přepojení DN 200 kvůli kolizi s budoucími pilotami, rozebrání dlažby 
- Zrušení šachty Š5 na přípojce dešť. kanalizace a zřízení nové šachty 
- Řezání asfaltu 
- Vykopání a zrušení staré přípojky DN 150 
- Ubourání zídky stávajícího oplocení hřiště, demontáž oplocení 
- Bourání kolektoru přes rýhu 
- Doplnění výztuže do šachty Š4 
- Zřízení nové šachty, vyspravení stávající revizní šachty 
- Odpočet - méněpráce 

 
Vzhledem k tomu, se jedná o dodatečné práce, které jsou nezbytné pro dokončení původně 
sjednaných stavebních prací, zakázka vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, nemohou být 
technicky odděleny od původní zakázky a celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne 30% ceny 
původní zakázky, byly splněny předpoklady pro zadání zakázky témuž zhotoviteli jako původní 
zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění. 
 
OI v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách organizoval 
zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na tyto dodatečné stavební práce. 
Předložený dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo vyčísluje: 

- Vícepráce    388.946 Kč bez DPH,  tj. 470.624,66 Kč vč. DPH. 
- Méněpráce  -100.793 Kč bez DPH,   tj. 121.959,53 Kč vč. DPH. 

- Celkem vícepráce 288.153 Kč bez DPH,   tj. 348.665,13 Kč vč. DPH. 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
    Cena ze SoD   Dod. č. 2  Nová cena 

Cena celkem bez DPH  2.188.083,80 Kč  2.351.550,20 Kč 2.639.703,20 Kč 

DPH       459.497,60 Kč     493.825,50 Kč    554.337,60 Kč 

Cena celkem vč. DPH:  2.647.581,40 Kč  2.845.375,70 Kč 3.194.040,80 Kč 
 
OI doporučuje radě města souhlasit s odůvodněním nezbytnosti zadaných víceprací a souhlasit 
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 4 

B – zpráva o posouzení 
 
Přijaté usnesení: 714/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce 
a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 
782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá v přípočtu víceprací ve výši 
348.665,13 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Dar do tomboly reprezentačního plesu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Dne 18. 12. 2015 požádala Základní a mateřská škola T. G. Masaryka, Drásov, o poskytnutí daru do 
reprezentačního plesu školy. Doporučujeme, stejně jako škole ve Veverské Bítýšce, poskytnout 
poukazy na vstup do Wellness Kuřim. 
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Diskuse: 
D. Holman – navrhuje poukazy do Wellness Kuřim ve výši 2.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 715/2015 - RM souhlasí s poskytnutím daru do tomboly reprezentačního plesu 

Základní a mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, Drásov 167, okres Brno-
venkov, ve formě poukázek na vstup do Wellness Kuřim ve výši 2.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Rozpočtové opatření č. 20 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na základě zmocnění ZM provádět rozpočtová opatření u došlých dotací na konci roku je RM 
předkládáno ke schválení rozpočtové opatření č. 20. 
Položky jsou v příloze. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření 
 
Přijaté usnesení: 716/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2015, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 11:31 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22. 12. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/D/0019 „I. změna ÚP Kuřim“ 
 1A - dodatek č. 1 
 1B - nabídka 
1/1 Veřejná zakázka malého rozsahu: „I. změna ÚP Kuřim“ – další postup 
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2 Dodatek č. 5 ke smlouvě na zhotovení protierozních pásů 
 2A - dodatek č. 5 
3 Sociální fond zaměstnanců města Kuřimi 
4 Dodatek č. 2 k SOD Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla 
 4A - dodatek č. 2 
5 Vybavení šaten - stadion Kuřim, Dodatek č. 1 
6 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

1. etapa, Dodatek č. 4 ke SoD 
 6A - dodatek č. 4 k SoD 
 6B - zpráva o posouzení nabídek 
7 Dar do tomboly reprezentačního plesu 
8 Rozpočtové opatření č. 20 

8A - rozpočtové opatření č. 20 


